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Úvod

Bezdrátovou soupravu do vozu CK-1W je mo¾né pøipojit ke kompatibilnímu 
telefonu, který podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth. Hlavními èástmi 
Bezdrátové soupravy do vozu jsou jednotka handsfree (HF-1W) a ovládací tlaèítko 
(CU-2).

Pøed pou¾íváním Bezdrátové soupravy do vozu si peèlivì pøeètìte tuto 
u¾ivatelskou pøíruèku. Podrobnìj¹í informace naleznete v u¾ivatelské pøíruèce 
k Va¹emu telefonu. Nepou¾ívejte tuto u¾ivatelskou pøíruèku k Bezdrátové 
soupravì do vozu (CK-1W) místo u¾ivatelské pøíruèky k Va¹emu telefonu, ve které 
jsou uvedeny dùle¾ité bezpeènostní informace a informace o údr¾bì.

V této u¾ivatelské pøíruèce je popsáno zejména pou¾ití ovládacího tlaèítka CU-2. 
Informace o dal¹ích èástech Bezdrátové soupravy do vozu naleznete v pøíruèce pro 
instalaci dodané se soupravou.

� Bezdrátová technologie Bluetooth
Proto¾e pøístroje vyu¾ívající technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi 
rádiových vln, nemusí být Vá¹ telefon umístìn v pøímé viditelnosti s Bezdrátovou 
soupravou do vozu podporující Bluetooth. Vá¹ telefon tak mù¾e být pøipojen 
k Bezdrátové soupravì do vozu, i kdy¾ budete mít telefon napøíklad ulo¾en v ta¹ce. 
Oba pøístroje pouze musí být ve vzdálenosti max. 10 metrù. Spojení je v¹ak 
náchylné na ru¹ení pøeká¾kami, napøíklad stìnami nebo dal¹ími elektronickými 
pøístroji.
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Tato Bezdrátová souprava do vozu je speciálnì upravena pro telefony Nokia, které 
podporují bezdrátovou technologii Bluetooth. Souprava v¹ak mù¾e být pou¾ita i 
s jinými pøístroji kompatibilními s Bluetooth, které podporují profil Handsfree. 
(Zde termín "Profil" znamená soubor pøíkazù Bluetooth, které telefon pou¾ívá pro 
ovládání Bezdrátové soupravy do vozu.)

Bezdrátová souprava do vozu je kompatibilní se specifikací Bluetooth 1.1. 
Vzájemné pou¾ití bezdrátové soupravy do vozu s jinými produkty pou¾ívajícími 
bezdrátovou technologii Bluetooth v¹ak nelze zcela zaruèit, proto¾e je závislé na 
kompatibilitì. Podrobnìj¹í informace o kompatibilitì mezi bezdrátovou soupravou 
do vozu a ostatními produkty s bezdrátovou technologií Bluetooth získáte od 
prodejce.

� Karta v prodejním balení
Na kartì je uvedeno obecné heslo Bluetooth (0000), které je vy¾adováno pøi 
párování telefonu s Bezdrátovou soupravou do vozu. Ulo¾te kartu na spolehlivém 
a bezpeèném místì. 

Informace o pou¾ití hesla, viz Pøíprava pro první pou¾ití soupravy do vozu na 
stranì 8.

� Nìkolik praktických zásad pro provoz pøíslu¹enství
• Pravidelnì kontrolujte, zda je pøíslu¹enství do vozu správnì nainstalováno a zda správnì 

pracuje.

• Instalace jakéhokoli slo¾itého pøíslu¹enství do vozu musí být provedena pouze 
kvalifikovanými pracovníky.
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• Pou¾ívejte pouze pøíslu¹enství schválené výrobcem telefonu. Pou¾ívání jiných typù mù¾e 
zpùsobit zru¹ení osvìdèení nebo záruk, vztahujících se na telefon, a mù¾e být 
i nebezpeèné.
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1. Zaèínáme

Poznámka: Pou¾ití bezdrátových pøístrojù mù¾e být v nìkterých situacích 
omezeno. Sledujte naøízení a dodr¾ujte v¹echny pokyny a informace 
týkající se pou¾ívání bezdrátových pøístrojù. 

� Pøehled
Ovládání Bezdrátové soupravy do vozu se provádí ovládacím tlaèítkem CU-2.

Èásti ovládacího tlaèítka jsou popsány dále. Informace o dal¹ích èástech 
Bezdrátové soupravy do vozu naleznete v pøíruèce pro instalaci dodané se 
soupravou. 

1 - Tlaèítko: Pøijme nebo ukonèí hovor. Toto tlaèítko je mo¾né pou¾ít i pro hlasové 
volání, opakované vytáèení èísla a pøepínání aktivního hovoru mezi sadou do vozu 
a telefonem.
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2- Prstenec: Nastavuje hlasitost reproduktoru soupravy. Pøi otáèení prstencem 
doprava zvy¹ujete hlasitost. Otáèením prstence doleva sni¾ujete hlasitost.

3 - Kontrolka: Indikuje aktuální stav spojení Bluetooth mezi telefonem 
a soupravou do vozu. Svítí-li kontrolka, je telefon spojen se soupravou do vozu.

4 - Propojovací kabel: Propojuje ovládací tlaèítko s handsfree jednotkou HF-1W.

� Pøíprava pro první pou¾ití soupravy do vozu
1. Ujistìte se, ¾e je telefonu zapnutý.

2. Zapnìte soupravu do vozu: ve voze zapnìte zapalování.

3. V telefonu vyhledejte menu Bluetooth a aktivujte Bluetooth.

4. Otevøete dílèí menu, ve kterém je mo¾né nastavit telefon pro vyhledání 
pøístrojù Bluetooth, a spus»te vyhledávání.

Telefon najde v¹echny pøístroje Bluetooth v dosahu 10 metrù a zobrazí je 
v seznamu.

5. V seznamu zvolte Va¹i soupravu do vozu.

6. Pro pøiøazení ("spárování") zadejte heslo a propojte tak soupravu do vozu 
s telefonem. Heslo je uvedeno na kartì, která je dodána v prodejním balení 
Bezdrátové soupravy do vozu.

Jestli¾e souprava do vozu nebyla ji¾ døíve spárována s jiným telefonem, stane 
se z Va¹eho telefonu po zadání hesla výchozí telefon pou¾ívající soupravu do 
vozu. Viz rovnì¾ Pou¾ití soupravy do vozu s nìkolika telefony na stranì 13.
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Rozsvítí se kontrolka na ovládacím tlaèítku a souprava do vozu se zobrazí 
v menu telefonu, ve kterém jsou zobrazeny dal¹í pøístroje Bluetooth aktuálnì 
spárované s Va¹ím telefonem.

7. Nyní mù¾ete zaèít pou¾ívat soupravu do vozu a ovládací tlaèítko 
(viz stranu 10).
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2. Pou¾ití ovládacího tlaèítka

Pøed pou¾íváním soupravy do vozu zkontrolujte, ¾e

• ve voze je zapnuté zapalování.

• souprava do vozu je spárována a propojena s telefonem. Informace o spárování 
soupravy do vozu, viz Pøíprava pro první pou¾ití soupravy do vozu na stranì 8. 
Informace o pøipojení soupravy do vozu, viz Pøipojení spárované soupravy do 
vozu k Va¹emu telefonu ní¾e.

• telefon je ve vzdálenosti max. 10 metrù od handsfree jednotky a mezi obìma 
pøístroji není pøeká¾ka, jako napøíklad stìna nebo jiná elektronická zaøízení.

Informace o pou¾ití soupravy do vozu s nìkolika telefony, viz stranu 13.

� Pøipojení spárované soupravy do vozu k Va¹emu 
telefonu

Pro pøipojení soupravy do vozu k telefonu zapnìte ve voze zapalování nebo 
soupravu pøipojte z menu Bluetooth v telefonu.

Upozoròujeme, ¾e po zapnutí zapalování se automatické pøipojení vytvoøí pouze 
tehdy, kdy¾ je telefon nastaven pro akceptování po¾adavku na pøipojení pøes 
Bluetooth bez Va¹eho svolení. V telefonech Nokia je toto mo¾né provést zmìnou 
nastavení spárovaného pøístroje v menu Bluetooth.

Informace o odpojení soupravy do vozu od telefonu, viz stranu 13.
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� Volání
Je-li sada do vozu pøipojena k telefonu, mù¾ete s telefonem normálnì provádìt 
hovory.

� Hlasová volba
Neprobíhá-li ¾ádný hovor, podr¾te stisknuté tlaèítko, dokud neusly¹íte 
upozoròovací tón, po kterém mù¾ete vyslovit po¾adovaný hlasový záznam. 
Vyslovte hlasový záznam. Telefon pøehraje záznam a vytoèí odpovídající tel. èíslo. 

Hlasovou volbu mù¾ete rovnì¾ aktivovat pomocí telefonu. Podrobnosti o pou¾ití 
hlasové volby naleznete v u¾ivatelské pøíruèce telefonu.

� Pøijmutí a ukonèení hovoru
Pøi pøíchozím hovoru usly¹íte vyzvánìcí tón zvolený ve Va¹em telefonu.

Pro pøijmutí nebo ukonèení hovoru stisknìte tlaèítko. Hovor mù¾ete pøijmout 
a ukonèit i pomocí telefonu.

� Odmítnutí hovoru
Nechcete-li hovor pøijmout, stisknìte dvakrát krátce tlaèítko.

� Automatický pøíjem
Je-li v telefonu zapnuta funkce Automatického pøíjmu hovoru, telefon pøijme 
hovor automaticky po prvním zazvonìní.
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� Opakované vytoèení posledního volaného èísla
Neprobíhá-li ¾ádný hovor, stisknìte dvakrát krátce tlaèítko.

� Nastavení hlasitosti reproduktoru soupravy do vozu
Otoète prstencem doprava pro zvý¹ení nebo doleva pro sní¾ení hlasitosti. 

� Pøepnutí hovoru mezi telefonem a sadou do vozu
Aktivní hovor mù¾ete pøepnout mezi soupravou do vozu a telefonem nebo 
obrácenì. Podr¾te stisknuté tlaèítko nebo pou¾ijte odpovídající funkci v telefonu.

� Zti¹ení autorádia
Je-li aktivována funkce zti¹ení autorádia, je pøi probíhajícím hovoru automaticky 
zti¹ena hlasitost autorádia. 

Informace o aktivaci této slu¾by naleznete v instalaèní pøíruèce k sadì do vozu.

� Rozpoznání stavu zapalování
Je-li aktivována funkce rozpoznání stavu zapalování, souprava do vozu se 
automaticky vypne nìkolik sekund po vypnutí zapalování vozu.

Aktivováním této funkce mù¾ete pøedejít nechtìnému vybíjení baterie vozu. 
Informujte se v instalaèní pøíruèce k sadì do vozu.
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� Odpojení soupravy do vozu od telefonu
Soupravu do vozu mù¾ete od telefonu odpojit napøíklad v pøípadì, ¾e chcete 
s telefonem pou¾ívat jiný pøístroj pøipojený pøes Bluetooth.

Soupravu do vozu je mo¾né odpojit nìkolika zpùsoby:

• Vypnìte zapalování vozu. Provádíte-li hovor, souprava do vozu se odpojí a¾ po 
ukonèení hovoru. Nebo:

• Odpojte soupravu do vozu z menu Bluetooth telefonu.

Souprava do vozu se odpojí rovnì¾ pøi pøemístìní telefonu více ne¾ 10 metrù od 
jednotky handsfree.

Upozoròujeme, ¾e pro odpojení soupravy do vozu nemusíte vymazat informace 
o spárování. Po opìtném pøipojení spárované soupravy do vozu nebudete vyzváni 
k zadání jeho hesla.

� Pou¾ití soupravy do vozu s nìkolika telefony
Soupravu do vozu mù¾ete spárovat a¾ s osmi telefony, ale pøipojena mù¾e být v¾dy 
pouze k jednomu telefonu. Seznam informací o spárovaných pøístrojích v soupravì 
do vozu se nikdy zcela nezaplní, proto¾e pozice 8 je v¾dy k dispozici pro pou¾ití.

Pozici 8 je mo¾né pou¾ívat opakovanì, ani by bylo nutné resetovat v¹echna 
párování. Pokusí-li se u¾ivatel èíslo 9 spárovat svùj telefon, informace v pozici 8 se 
automaticky vyma¾e a je nahrazena informacemi od u¾ivatele 9.

Telefon, se kterým byla souprava do vozu spárována poprvé, se nazývá "výchozí 
telefon". Telefon, se kterým byla souprava do vozu naposledy pou¾ita, se nazývá 
"poslední pou¾itý telefon".
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Je-li zapnuto zapalování vozu a v dosahu sady do vozu je nìkolik spárovaných 
telefonù, souprava do vozu se v prùbìhu nìkolika sekund pokusí pøipojit 
k "výchozímu telefonu".

Pokud se soupravì do vozu nepodaøí pøipojení k "výchozímu telefonu" (napøíklad 
proto, ¾e je vypnutý nebo jeho u¾ivatel odmítl pøipojení), souprava do vozu se 
bìhem nìkolika sekund pokusí pøipojit k "poslednímu pøipojenému telefonu". 

Poté mù¾ete soupravu do vozu pøipojit prostøednictvím menu Bluetooth 
v telefonu.

Chcete-li pou¾ít soupravu do vozu se spárovaným telefonem, který není "výchozí 
telefon" ani "poslední pou¾itý telefon", proveïte pøipojení pomocí menu 
Bluetooth z po¾adovaného telefonu.

� Resetování soupravy do vozu
V soupravì do vozu mù¾ete obnovit výchozí nastavení napøíklad pøi zmìnì jejího 
výchozího u¾ivatele. 

Pøi resetování soupravy do vozu jsou vymazána v¹echna její nastavení, vèetnì 
informací o spárování.

Resetování soupravy do vozu: Ovìøte, zda je sada do vozu vypnutá. Pøibli¾nì 10 
sekund dr¾te stisknuté ovládací tlaèítko, dokud kontrolka nezaène blikat. 
Po zresetování sada do vozu dvakrát pípne.
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Péèe a údr¾ba

Bezdrátová souprava do vozu a ovládací tlaèítko jsou produktem moderní technologie a 
kvalitního zpracování. Je proto s nimi potøeba odpovídajícím zpùsobem zacházet. Následující 
doporuèení vám pomohou dodr¾et podmínky pro firemní záruky a vyu¾ívat tyto produkty po 
mnoho let.

• Ukládejte v¹echna pøíslu¹enství mimo dosah malých dìtí.

• Uchovávejte Bezdrátovou soupravu do vozu a ovládací tlaèítko v suchu. Srá¾ky, vlhkost 
a v¹echny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které zpùsobují korozi elektronických 
obvodù.

• Nepou¾ívejte ani neukládejte Bezdrátovou soupravu do vozu ani ovládací tlaèítko v 
pra¹ném prostøedí. Mohlo by dojít k po¹kození pohyblivých souèástí.

• Neukládejte Bezdrátovou soupravu do vozu ani ovládací tlaèítko v horkém prostøedí. 
Vysoké teploty zkracují ¾ivotnost elektronických zaøízení, po¹kozují baterie a deformují 
èi po¹kozují plastové souèásti.

• Neukládejte Bezdrátovou soupravu do vozu ani ovládací tlaèítko v chladném prostøedí. 
Pøi zahøívání (na provozní teplotu) se uvnitø srá¾í vlhkost, která mù¾e po¹kodit 
elektronické obvody.

• Nepokou¹ejte se otevøít Bezdrátovou soupravu do vozu ani ovládací tlaèítko. Neodborné 
zacházení jej mù¾e po¹kodit.

• Zabraòte pádu Bezdrátové soupravy do vozu a ovládacího tlaèítka na zem a nevystavujte 
je silným otøesùm. Ne¹etrné zacházení mù¾e po¹kodit jeho vnitøní elektronické obvody. 

• Pøi èi¹tìní Bezdrátové soupravy do vozu nebo ovládacího tlaèítka nepou¾ívejte 
chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné èistící prostøedky. 
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• Nepøebarvujte Bezdrátovou soupravu do vozu ani ovládací tlaèítko. Barva mù¾e zalepit 
pohyblivé souèásti pøístroje a omezit jeho správnou funkci.

Pokud Bezdrátová souprava do vozu nebo ovládací tlaèítko nepracují správnì, odneste je do 
nejbli¾¹ího kvalifikovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v pøípadì nutnosti 
i zaøídí odbornou opravu.


